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* Stem på Holger - igen. Nu har en anden af sangene fra "På gyngende grund" fået
en chance på Dansktoppen. Så nu skal der stemmes - via sms. Man sender budskabet dktop 11 til
nummer 1212. NB. Sidste frist søndag kl. 18. Læs mere.
15. dec. 2007

15. dec. 2007 * Årets Freddie blev.... Ja, det kan du læse her, hvor det også fremgår, hvem der blev
"Årets Par", "Årets Gueststar", hvem der fyldte 43 år i går, hvorfor der kom mange gæster efter kl. 23,
og hvem der med et enkelt kast med en terning vandt en genstand pr. bar i hele 2008. Læs mere.
12. dec. 2007 * Hallo: Nybyggeri-debat op til overfladen. Med "fire-banden" i spidsen blev der på et
møde 6. december drøftet tiårsplan, energi i mere end én forstand og helt nybygget
forsamlingshus på legepladsen. 18 aktive medlemmer af mejeriet snakkede brug af førstesalen,
masseovn, støttemuligheder - og så blev ideen om et nybyggeri vendt officielt. Læs Eva Nikolajsens
fyldige referat. Og flere arbejdspapirer her.

Kære naboer i og omkring Alken.
Peter Gregersen er begyndt, og andre varsler indlæg på smalltalken om fremtiden for mejeriet og
de aktuelle undersøgelser og planer. Går du varmt ind for en bestemt udvikling? Er du skeptisk over
for nogle af ideerne, eller har du helt nye forslag, så tag del i debatten.
De 18 aktive havde et intenst møde 6. december, og der bliver generalforsamling i marts, hvor der
skal træffes vigtige beslutninger.
Alle vi, der ikke var med på mødet, kan bakke bestyrelsernes, firebandens og gruppernes arbejde
op - og være med til at få mere at vide om det, der er i gang, ytre sig, få svar på undren, få luft for
holdninger. Brug smalltalken, der gerne stiller sig til rådighed. Og bliver det omfattende, opretter vi
en særlig mejeri-talken.
God uge.
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